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XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TÀI 
NGUYÊN CÙNG MAPEO

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Nội dung chia sẻ trong bài và phần
mềm sử dụng chỉ đơn thuần nhằm
mục đích giúp cộng đồng xây dựng
bản đồ tài nguyên nhằm theo dõi và
giám sát diễn biến rừng, không sử
dụng cho các mục đích liên quan đến
ranh giới quốc gia

Xây dựng bản đồ 
tài nguyên dễ dàng
với Mapeo
• Công cụ trên điện thoại, 

tablet để giúp lập bản đồ 
tài nguyên và giám sát 
diễn biến tài nguyên 
rừng mọi luc mọi nơi, 
như: Xây dựng bản đồ
cây gỗ lớn

• Có ngôn ngữ tiếng Việt

Mapeo là công cụ được 
thiết  kế với sự trợ giúp 
của người  bản địa ở Nam 
Mỹ. “Mapeo” có nghĩa là 
lập bản đồ theo  tiếng Tây 
Ban Nha.

Công cụ này cho phép
người dùng sử dụng công 
nghệ để lập bản đồ cộng 
đồng và giám sát ở
những khu vực xa xôi hẻo
lánh.

Mapeo cho điện thoại

• Một ứng dụng mới cho các điện thoại di  
động Android để thu thập dữ liệu dễ dàng  
(trong tương lai là cho các máy IPhone).

• Mapeo có thể hoạt động ngoại tuyến không 
cần internet hay 4G (offline), cho phép thu
thập những thông tin đơn giản và hình ảnh, 
chia sẻ chúng với những người khác và 
chuyển thông tin này vào máy tính.

• Mapeo hoàn toàn miễn phí.

Mapeo có gì?

• Hoạt động với đầy đủ các chức năng mà không cần internet  

• Dễ dàng chia sẻ thông tin

• Miễn phí và dễ dàng cài đặt

• Học nhanh và dễ, và mọi người đều có thể hiểu

• Có sẵn các biểu tượng cụ thể cho biết trên đường tuần tra 

rừng ta sẽ gặp cái gì/con gì/ việc gì/... và ngôn ngữ tiếng Việt

• Cộng đồng có nơi lưu trữ thông tin tuần tra rừng của mình 
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Cho điện thoại: Vào CH Play, gõ Mapeo: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com. 
m apeo

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAPEO 
trên điện thoại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Chạm vào vòng tròn màu cam
có dấu cộng ở giữa để bắt đầu
lưu/đánh dấu điểm mình
muốn.

2. Chọn danh mục của điểm
cần đánh dấu

• Trên màn hình hiện lên một danh sách

các mục hoặc các tác động mà chúng ta

muốn nhớ, muốn lưu lại hoặc giám sát.

• Ví dụ, rừng cộng đồng, đồi, nguồn nước, 

đất  nông nghiệp, khu vực chung,...

Nội
dung 
các

danh
mục

có sẵn

3. Chụp ảnh

• Chụp một hoặc nhiều

ảnh

• Ảnh được lưu vào ứng 

dụng, có ghi chú rõ thời 

gian chụp cụ thể vào lúc 

nào

4. Viết ghi chú và thêm

thông tin

• Viết tên người tuần tra

• Chúng ta có thể viết các ghi

chú/ thông tin thêm về điểm 

mà chúng ta đang điều tra, 

đánh dấu

• Sau đó, lưu bằng cách ấn vào

phím tích vàng trên góc màn

hình

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapeo
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5. Nhìn vào các điểm
quan sát đã được lưu 
trong máy

• Chúng ta có thể thấy 
danh  sách các điểm mà
mình đã thực hiện, 
chỉnh  sửa thông tin 
nếu cần  thiết

• Các điểm này cũng sẽ  
xuất hiện trên bản đồ
trong điện thoại mà 
không cần internet

6. Thông
tin về các
điểm đã

đánh dấu, 
tuần tra

trên điện
thoại


